
Zmluva o poskytovaní poradenských služeb
č. uwzaoll

nzawetá
podťa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka (zá,kon č.513/199| h. v platnom

(ďalei len,,zrrrluva")

Medzi op

ateř

č1.1
základné ustanovenia

obiednávateť:
obchodné meno: obec Drnava
adresa: Dmava č.149,M9 4?Drnava
ňc 00328201
DIČ 20zw61261,
tČ ppH:
registrácia:

kunilci HelenaUlbriková starostaobce
e-mail: obec.drnava@cenřum.sk

tel.: a58rn7 U, !2" OX)s ffi29&
bankové spo}errie: 795972"15200, orp Banska Sloverrsko, a.s_

TECHNOPOL CONSULTING SJ-O.
sídlo: Lehnice-Sása ó56, 930 37 í,ehnice
IČG 36 í§g 17,,,

DIČ: 2023087495
tČopH: SK2023087495
regiskácia: Obch. Register Okresného súdu Trnava oddie* Sro, vl. č. : 25958/T
konajúci: Jaroslav R.bui
e-mail: rebel@technopolconsulting.sk
tel,: UgOsffiWg
bankové spoieni



predmetom plrrenia zmluvy je záv'ázok Poskytovatela.vypracovať Projekt- Žiadosť

o dotáciu s názvom : ,,Riešenie havarijného stavu tvtŠ ., obci Drnava "(ďalei len

,,proiekt") azáv'ázok objednávatefa zaplatiť poskytovatefovi za vypracovanie
projektu odplatu, a to v rozsahu a za podnLienok a spósobom uveden;Ím v tejto

zmluve.

1.2 objednávatef si objednáva vyhotovenie Projektu za ÚČe]om zskania dotácie

,Úradg vlády SR na rekonštrukciu havariiného stavu budov_v materskS Školv

v obci Dmava.

ó.n
Vypracovanie projektu

poskytovateť sa zavázuje \,rypracovať Projekj účelom ktoreije získanie dotácie na

základe yÝrry Úradu vlády Slovenskej republiky vyhlásenej dňa 03-06.2011 na

podporu sociálnych a kulturnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých

situácií rómskej komunity.

poskytovateť bude postupovať pri vypracovaní žiadosti s náleŽitou starostlivosťou

a na základe poklmov objednávatela.

objednávateř sa zav'áanje poskytnúť poskytovatelovi vŠetku súČinnosť a vŠetkY

informácie, podklady, listiny alebo iné písomnosti, ktoré od neho bude

poskytovateí požadovať a ktoré sú potrebné na splnenie povinností podfa tejto

zmluvy.

z.4 objednávatef je povinný predložiť všetky poskytovateťom vyŽiadané

dokumenťy
v lehote určenej poskytovatefom, ktorá však nemóže byť kratŠia ako 3

kalendárne dni.

po obdížaní všetkých potrebných dokumentov poskytovateť vypracuje projekt

a predloží ho na Úrad vlády S& Úrad splrromocrenca vlády Sloverrskej republiky

pre rómske komunity, Námestie Slobody ]., 813 70 Bratislava 1.

poskytovateť sa zav'ázuje vypracovať a odovzdať projekt podťa predchádzajúceho

bodu do 03.08.2011. Splnenie termínu podania je podmienené doruČením

povinných príloh obiednávatelom poskytovatel'ovi.

Invesťcia bude realizovanánazá1rJrade schválenia dotácie, pričom objednávateť má

povinnosť kofinancovať minimálne 5 % z rozpočtu oprávnených nákladov projektu
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a vŠetkY náklady prevyšujúce možnosť 30 000,00 EUR s DpH ako
možnú hodnofu dotácie.

maximáinu

črrrr
Odmena a platobné podmienky

3,1 Objednávatel sa zavázuje zaplatiť za vypíacovanie projekfu odmenu vo výške:2 000'-EUR bez DPH( slovom dvetisíc eur bez dane z pridanej hodnoťy), DpHje 400,- EUR (slovom štYristo eur), odmena spolu ie z ioo,- EUR s DpH(slovomdvetisícštyristo eur s daňou z pridanej hodnoty).

).

3'2 Podkladom Pre Úhradu cenY za Projekt bude zhotovitefom vystavená faktúra,ktorú zhotoviteť vystaví a ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňovéhodokladu a ktorá bude uhradená objednávateťom .
Úhrada bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:3,2,1 Fakturácia 1: 50 Yo z dohodnutej odmeny, t.i. 1 000,- € bez DpH (tisíc eurs DPH, '1, 20a,- EUR s DPH (tisícdvesto eur s DPH) do 74 dní poPodPÍsaní teito zmluw na základe poskytovatelom vyhotovenej fakťury.3,2,2 Fakťurácia 2: 50 7o z dohodnutej oa*eny, t.i. 1 000,- € bez DpH (tisíc eurs DPH, 1 200,- EUR s DPH (tisícdvesto eur s DPH) do 14 dní poodovzdaní Projekfu podťa bodu 2.6 čl.,, zmluvy na základeposkytovateťom vyhotovenej íakťury.

3'3 Zmluvné stranY sa dohodli, Že objednávatel zaplatí okrem dohodnutej
odmenY Podta bodu 3,2 zmluvy aj zvýšenú odmen u za úspešnos t. Zvýšenáodmena za ÚsPeŠnosť Žiadosti o dotáciu je 10 o/o zoschválenej dotácie.o schválení dotácie objednávateť bezodkladne informuje poskytovateťa do 7dní Po obdrŽaní informácie o schválení dotácie telefonicky alebo mailom namaiiovú adresu uvedenú 

_v 
zmluve. objednávateť ,rr,áai ruto zvýšenúodmenu za úspešnosť na základe poskytovut"ro* vystavenej fakťury.

čr.rv
záverečné ustanovenia

4'1 Zmluvné stranY PrehlasujÚ, že ich preiavy boli urobené slobodne, vážne,zrozumiteřne, dostatočne a určite, zmluvná vořnosť nebola ničím obmedzenáa zmluva nebola PodPÍsaná v tiesni anj za nápadne neqí.hodných podmienok.Zmlurmé stranY Prehlasuju, Že si zmluvu riadne prečítali pred jej podpisom , jejobsahu Porozumeli a na znak súhlasu tuto zm]uvu vlasbroručne podpisujú.
1J



Právne vzťahy neupravené touto zn]uvou sa riadia pdslušnlý:nni ustanoveniami
ziákona č. 513fl991,h. Obchodného ziákonnfta v platnom zrrerd.

Zmluva bude vyhotovená v 2 exenrplíroctr, 1 pre poskytovateřa a 1 pre
obiednávateťa.

Obiednávateť:

VDrnave, dňa 1Z06,2011

l
l,

/u /--!

Posk5rtovateť:

Y lxhniciac}rSísa, dňa 17.06-2011

930 37 Le,bnice
50 Ěratislava

§Kl023ll§7495

Rebei
spdočno§ti
CONSULTING s.r.o.

Helenaulbriková
starmobae Dmava

!


